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ИМА ЛИ КРИЗА ВО ДРЖАВАТА!?

Откако почна трката за со би ра-
ње потписи, која деновиве ја тр-
чаат Иво Санадер и Зоран Ми ла-
новиќ, во хрватската јав ност сè по-
често почна да се спом нува при-
казната за криза во др жавата, по-
ради фактот што сè уште не е из-
брана новата Влада. Навистина 
ваквата атмосфера ја подгреваат 
и лично поли тич ките партии, кои 
секоја на своја страна ја врти во-
дата во во де ницата и се прогла-
сува за по бедник на изборите. Се-
пак, глав ната вина се префрла на 
шефот на државата, Стипе Месиќ, 
би дејќи токму тој треба да го наз-
начи идниот мандатар на хрват-
ската Влада.

Но, законските рокови даваат 
можност од три месеци да се фор-
мира новата Влада, што значи дека 
не може да стане збор за криза, 
особено ако се има предвид фак-
тот дека државните институции 
функционираат беспрекорно.

Д О Д Е К А  П Р Е Т С Е Д АТ Е Л О Т  М Е С И     Ќ  Г И  " К О Н С У Л Т И РА "  П О Л И Т И Ч К И Т Е  П А Р Т И ИД О Д Е К А  П Р Е Т С Е Д АТ Е Л О Т  М Е С И  

Клучевите од идните 
станари на "Бански двори" 
дефинитивно се во рацете на 
на претседателот на ХСС, Јосип 
Фришчиќ, кој сè уште не ги 
ставил ниту во левата, ниту во 
десната брава. Санадер се 
надева дека за свој сојузник ќе 
го избере него, пред сè, 
поради досегашната успешна 
соработка како владини 
партнери. Но, и СДП се надева 
дека има шанси, кои ги темели 
на личното однесување на 
Фришчиќ за време на 
изборната кампања, кој често 
пати изјавуваше дека би 
можел да коалицира со 
Милановиќ, доколку тој ги 
исполни барањата на неговата 
партија.

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ЕвропаЕвропа

Претседателот на Република Хр-
ватска, Стипе Месиќ, ги почна 
долгоочекуваните преговори, или 

како што популарно се нарекуваат кон-
султации, со сите политички партии, кои 
би можеле да ја сочинуваат новата хр-
ватска Влада. Како што е ред, најнапред 
на краток брифинг ги повика прет став-
ниците на етничките заедници кои, спо-
ред многумина аналитичари, се едни 
од клучните играчи во составувањето 
на идниот владин тим. За крај, се раз-
бира, останаа ѕвездите на изборното по-
литичко небо, претседателите на двете 
најмоќни политички партии, ХДЗ и СДП, 
Иво Санадер и Зоран Милановиќ, меѓу 
кои всушност и ќе се избира идниот 
премиер на Република Хрватска.

Шефот на државата Месиќ е на го-
лема мака. Кому да му го предаде ман-
датот за да може да состави Влада. Од 
една страна пред себе ги има сериоз-
ните 66 пратенички мандати на ХДЗ, што 
реално оваа партија ја прави победник 
на изборите, но од друга страна, пак, 
тука се и незанемарливите 56 мандати 
на СДП, кои на овој политички субјект 
му даваат можност да се впушти во 
авантура за собирање потписи. Ваквата 
ситуација доаѓа од недореченоста на 
хрватскиот Устав, кој за победник на 
изборите ја прогласува онаа партија, 
или коалиција, која ќе ги собере по-
требните 77 потписи, од исто толку но-

КЛУЧОТ НА "БАН   СКИТЕ ДВОРИ" КЛУЧОТ НА "БАН 

ГО  Д РЖ И    Ф Р И Ш Ч И ЌГО  Д РЖ И   
водојдени пратеници во законодавниот 
дом. Токму затоа и играта е жестока. 
Лицитирањата се во тек, речиси од са-
мата изборна ноќ, кога прв пат беа об-
јавени првите неофицијални изборни 
резултати, врз чија основа, секој во сво-
јот изборен штаб, почна да го гради 
сопс твениот мозаик.

И Иво Санадер и Зоран Милановиќ 
се надеваат дека ќе бидат идните ман-
датари, но за да ја поткрепат својата 
надеж почнуваат преговори и договори 
со помалите политички партии, кои во 
овој момент се неизбежни за изборната 
математика да биде комплетна. Дел од 
помалите партии, кои успеаја да го до-
бијат потребниот цензус, за да бидат 
идни партиципиенти во хрватското Со-
брание се определија меѓу левиот, од-
носно десниот блок. Но, има и такви 
кои сè уште размислуваат, надевајќи се 
дека во текот на преговорите ќе успеат 
да добијат нешто повеќе за себе, се 
разбира, во замена за глас во Собра-
нието. Третата група на политички пар-
тии, пак, е онаа таканаречената "уда ва-
ча", која ширум й ги отвора вратите и на 
ХДЗ и на СДП, бидејќи имаат доволен 
број пратенички мандати, кои се неоп-
ходни за составување на идната Влада. 
Во таква "удавачка" улога на овие избо-
ри се најде жолто-зелената коалиција, 
Хрватската селанска партија - ХСС на 
Јосип Фришчиќ и Хрватската-социјал-

ИВО САНАДЕР ВО ПРЕДНОСТ ИВО САНАДЕР ВО ПРЕДНОСТ 
ПРЕД ОПОЗИЦИЈАТА ПРЕД ОПОЗИЦИЈАТА 
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собности допрва ќе бидат познати.
Својата идна Влада Иво Санадер има 

намера да ја состави со жолто-зелената 
коалиција, се разбира, доколку оваа 
"уда вачка" коалиција одлучи да коали-
цира со ХДЗ, односно доколку Санадер 
реши да ги реализира барањата на ли-
дерот на земјоделците, кои се одне-
суваат, пред сè, на зголемување на бу-
џетот за земјоделието во Хрватска. Тука 
е и програмата за децентрализација, 
реформата на селата, и најгорливото 
прашање во Хрватска во моментов -
ЗЕРП. Сепак, и да го прифати сè ова, на 
Санадер ќе му бидат потребни и гла-
совите на малцинствата, односно гла-
совите на италијанската, унгарската и 
на ромската заедница, за кои се прет-
поставува дека ќе ги добие.

Претседателот на СДП, Зоран Ми-
лановиќ кој, исто така, прави обиди да 
ја состави идната Влада на Република 
Хрватска, своите 56 мандати ги доби во 
заедничка коалиција со Хрватската на-
ционална партија на Весна Пусиќ. Но, 
до магичната бројка од 77 мандати се-
пак мора да преговара и со останатите 
партии. Засега сигурно е дека Мила но-
виќ веќе ги финиширал преговорите со 
оние етнички заедници кои одлучија да 
не коалицираат со ХДЗ, како што се, на 
пример, претставниците на Бошњаците 
и на Србите во Хрватска. Но, сепак глав-
ниот праг на кој се препнуваат Пусиќ и 
Милановиќ е оној, како и во случајот на 
Санадер, жолто-зелената или "удавач-
ката" коалиција, која дефинитивно е 
клу чарот на "Банските двори". Според 
неофицијалните информации, Мила но-
виќ е подготвен да ги прифати барањата 
на Фришчиќ, односно истите оние кои 
првиот земјоделец веќе му ги достави и 
на Санадер, но сепак на двоецот Фриш-
чиќ-Адлешиќ ќе биде да одлучи дали во 
владиниот тим во наредните четири го-
дини ќе седи заедно со десницата или, 
пак, со левицата.

ИЗВИСИ ЈУРЧИЌ!

Пресвртот во постизборното 
живеење во Хрватска дефи ни-
тивно го направи СДП. Имено, 
претседателот на оваа партија, 
Зоран Милановиќ, на изнена-
дување на севкупната јавност, 
изјави дека тој, наместо Љубо 
Јурчиќ, ќе биде идниот ман да-
тар, односно премиер на хр ват-
ската Влада, што евентуално би 
ја предводела левицата.

Јурчиќ, кој севкупната изборна 
кампања на СДП, ја изоде како 
премиерски кандидат на леви-
цата, веројатно во моментов ги 
доживува своите најтешки мо-
менти во животот. Но, кога не-
говиот претседател посакал да 
биде премиер, едноставно пред 
својот лидер тој мора да се по-
влече и да се задоволи со ви-
цепремиерско место за економ-
ски систем.

КЛУЧОТ НА "БАН   СКИТЕ ДВОРИ" СКИТЕ ДВОРИ" 

ГО  Д РЖ И    Ф Р И Ш Ч И ЌФ Р И Ш Ч И Ќ

либерална партија - ХСЛС на Ѓурѓа Ад-
лешиќ, кои веројатно се наоѓаат во под-
еднакво тешка состојба, како и прет се-
дателот Стипе Месиќ.

Тешката изборна ноќ, полна со неиз-
весности, сепак ги нацрта контурите на 

идниот евентуален владин кабинет. Клу-
чевите од идните станари на "Бански 
двори" дефинитивно се во рацете на 
прет  седателот на ХСС, Јосип Фришчиќ, 
кој сè уште не ги ставил ниту во левата, 
ниту во десната брава. Санадер се на-
дева дека него ќе го избере за свој со-
јузник, пред сè, поради досегашната ус-
пешна соработка како владини парт-
нери. Но, и СДП се надева дека има 
шанси, кои ги темели на личното од-
несување на Фришчиќ за време на из-
борната кампања, кој често пати изја-
вуваше дека би можел да коалицира со 
Милановиќ, доколку тој ги исполни ба-
рањата на неговата партија.

И се чини дека поставувањето на 
претседателот на земјоделците, однос-
но неговата партија, за клучна фигура 
во владиниот шах, не ги остави рамно-
душни ниту Санадер, ниту Милановиќ. 
Напротив и двајцата сериозно почнаа 
да ја разгледуваат програмата на пр ви-
от земјоделец, и неговите високи ба-
рања. Засега во подобра стартна пози-
ција дефинитивно се наоѓа лидерот на 
ХДЗ, Иво Санадер, пред сè, поради 66 
пратенички мандати, од кои 5 освои 
благодарение на дијаспората, но и по-
ради неговата умешност за прего ва ра-
ње и искуството кое го има во изборите. 
За разлика од него, на претседателот на 
СДП, Зоран Милановиќ, ова му се први 
избори, а неговите преговарачки спо-

МИЛАНОВИЌ СЕ НАДЕВА НА МИЛАНОВИЌ СЕ НАДЕВА НА 
ЖОЛТО-ЗЕЛЕНАТА КОАЛИЦИЈАЖОЛТО-ЗЕЛЕНАТА КОАЛИЦИЈА


